Yeni Gün gazetesinin ücretsiz ekidir
“Üniversite hayali, üniversite beklentisi”, Burdur’da
bir sevdanın adı idi... Burdur kamuoyu uzun yıllar,
ilimize bir Üniversite kurulmasını bekledi. 1990’lı yıllarda Burdur’un sorunları, ilimizle ilgili sunumlar, brifinglerde hazırlanan dosyanın, listelerin başında, ‘üniversite talebi’ hep birinci sırada yer aldı.
Ve; nihayetinde 2006 yılının Mart ayında, Burdur; üniversite sevdasına kavuştu. Büyük dava ve fikir adamı,
İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un adını taşıyan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, kısa yaygın adıyla
MAKÜ, 13 yıldır Burdur, bölge ve ülke gündeminde...
13 yıllık sürece MAKÜ pek çok alanda kalıcı başarı
hikâyeleri sığdırmayı başardı. Burdur’un en önemli
dinamiklerinden biri haline gelen başta ekonomik,
sosyal ve kültürel katkılar olmak üzere Burdur’a kalıcı
katkılar sağlayan MAKÜ, artan öğrenci sayılarından
tutun fiziki yatırımlara kadar pek çok alanda kaydettiği gelişme ivmesiyle marka değere dönüştü...
Elbette; MAKÜ’nün kazanımlarını bir özel eke sığdırmak hiç te mümkün değil... Her biri ayrı birer başarı
öyküsü olan MAKÜ’nün büyüme çizgisini ‘YENİ GÜN
- AKADEMİ’ sayılarında siz okurlarımızla paylaşmayı
hedefliyoruz.
‘YENİ GÜN - AKADEMİ’nin ilk sayısını ise; özel bir
konu başlığına, MAKÜ’nün spor yatırımlarına ayırdık.
İki senedir MAKÜ denildiğinde; iki konunun öne çıktığını görüyoruz. Biri hayvancılık misyonu bir diğeri
de spor kompleksi yatırımları. “Alternatif Sporlar,
Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi”, bir başka vizyon. İşte; bu vizyonun arka planını, hedeflerini, iki yıl hazırlık, iki yıllık da inşa süresini, proje aşamasından inşa yapım
süreçlerini ve bugünkü noktayı Yeni Gün farkıyla
aktarıyoruz.
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urdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kentin geleceğine yönelik,
spor odaklı, vizyoner bir projeyi hayata geçiriyor. Burdur’un yükselen değeri haline gelen
MAKÜ, büyük ölçekli bir projeyi gerçeğe dönüştürüyor. MAKÜ yönetiminin uzun bir süredir hazırlık çalışmalarını yürüttüğü, bölgenin
en büyük spor kompleksi projesi şekillendi,
somut bir hal aldı. MAKÜ yönetimi, Rektör
Adem Korkmaz 13 Temmuz 2017 Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında spor
projesini kamuoyuna tanıtmıştı... Bölgenin en
büyük spor kompleksini İstiklal Yerleşkesinde
hayata geçirecek olan MAKÜ, Burdur’a büyük
bir ivme kazandıracak Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi projesini düzenlenen toplantı ile basına tanıttı.
Rektör Korkmaz yaptığı değerlendirmede; “Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve
Kamp Merkezi, göreve gelmeden önce yapılacaklar listemizde yer alıyordu. Üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük ve
bugün imza aşamasına geldik. Üniversitelerin
misyonlarından en önemlisi de içinde bulundukları şehre katkı sağlamaktır. Bulunduğumuz ekosisteme ne kadar değer katarsak bizler
de üniversite olarak o kadar büyürüz, gelişiriz.
Yapılacak merkez, bölge ve sporcusuna katkı
verecek bir proje olmasının yanı sıra spor turizminin gelişmesine de destek olacak. Farklı
ülke ve şehirlere kamp çalışmaları için giden
spor kulüpleri, merkezimizle şehrimizde, üniversitemizde olacak ve hem açık hem de kapalı
alanlarda antrenman yapabilecekler. Projemize
destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

M

AKÜ’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgisi ve desteğiyle, Spor Toto’nun maddi katkılarıyla hayata
geçirdiği Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi
ve Kamp Merkezi Projesi’nde binaların yapım çalışmaları sürüyor. Spor turizmi, spor alt
yapısında dev bir yatırım olan, bölgeye hitap
edecek olan, MAKÜ’nün vizyon projelerinden
Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp
Merkezi yatırımında, Stadyumun ve Otellerin
inşaatı devam ediyor.
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz,
MAKÜ kampüsünde başlatılan spor yatırımlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde
kampüs içersinde yatırım turu gerçekleştiren
Rektör Korkmaz ve ekibi, çalışmaları yerinde
incelediler. Rektör Korkmaz, “MAKÜ’nün sahip olduğu insan kaynağı, öğrenci potansiyeli
ve fiziki alan avantajlarını kullanarak yapılan,
şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak
spor tesisindeki gelişmeleri yerinde incelemek
istedik.Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve
Kamp Merkezi Projesi sadece üniversitenin
teknik ve sosyal altyapı projesi değil spor sektörü ile eğitim camiası ve öğrencinin bir arada
olacağı bölgesel bir kalkınma proje. Hem sosyal ve teknik altyapısı hem de son teknolojilerin bir arada olduğu bu projede spor Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turizm Yüksekokulu’nun ilgili program ve branşları yer
alıyor.Öğrenciler bu sistem içerisinde uygulamalı eğitim alacaklar. Sektör ise üniversitenin
sunmuş olduğu akademik ve teknik kapasite
içerisinde buradan hizmet satın alacak. Burada takımları ağırlanacak, kamp programları ve
bölgesel müsabakalar düzenlenecek. Bu anlamda bu projenin Burdur sınırlarını aşan, Türkiye’de ses getirecek bir proje olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü (MAKÜ) Prof. Dr. Adem Korkmaz, 4-7
Nisan 2019 tarihleri arasında komşu ilimiz Antalya’da gerçekleştirilen, Dünya Sağlık, Spor ve
Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarına (HESTOREX) katıldı.

R

ektör Korkmaz katıldığı spor turizmi panelinde, MAKÜ’nün spor projelerini anlattı. Bilindiği gibi; MAKÜ’nün hayata
geçirmeye hazırlandığı en büyük yatırımlarından
biri de geniş içerikli spor tesisleri… MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanmak üzere
olan “Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp
Merkezi” projesi, bölge ve ülke çapında bir yatırım.
Spor turizmi panelinde konuşan Prof. Dr.
Adem Korkmaz; “Son yıllarda gerek kavramsal
gerekse ekonomik beklentilerin değerlendirilmesi
kapsamında tartışılan spor turizmi, spor pazarlaması ve turizm pazarlamasının kesiştiği bir nokta olarak görülmektedir. Spor turizmi, insanların
herhangi bir alanda düzenlenen spor organizasyonlarına aktif olarak katılmak veya izlemek amacıyla yaptıkları seyahatlerin yanında spor organizasyonunun süresi boyunca turizm etkinliklerinde
bulunmaları olarak da ifade edilebilir” dedi.
Rektör Korkmaz konuşmasına, “son yıllarda
spor turizmi, turizm sektörü içerisinde önemli bir
ivme kazanmaktadır. 2015 yılının verilerine göre
dünya genelinde 180 milyar dolarlık büyüklüğe
sahip olmakla beraber, her yıl yüzde 14 oranında
büyüme kaydetmektedir. 2014 yılının sonunda
Türkiye’de spor yapan yabancı turistlerin sayısı
550 bini aştığı gibi, bu turistler tarafından yapılan toplam harcama rakamı da 900 milyon doların üzerine çıkmıştır. 2015 yılında ise ülkemizin
daha da parlak sonuçlara ulaştığı görülmektedir.
Örneğin, spor turizminin en önemli merkezi olan

Antalya futbol, golf, tenis, yüzme ve okçuluk başta olmak üzere birçok dalda verdiği hizmetler ile
ülke ekonomisine 500 milyon avro kazandırmıştır.
Türkiye’de spor turizminin toplamdan aldığı pay
yüzde 1,5 düzeyindedir. Bu pastadan en çok golf
ve futbol pay almaktadır. Bir spor turisti ortalama
bir turistin 2 katı kadar harcama yapmaktadır. Türkiye’ye gelen yabancı sporsever turistin harcaması
bin 648 dolar düzeyindedir.” şeklinde devam etti.
“Burdur Spor Kampının Merkezi Olabilir”
Futbolcuların kamp için Burdur’u tercih edebilmeleri ve sosyo-ekonomiye katkıda bulunabilmek adına yapılan çalışmaları anlatan Rektör
Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Futbol
takımları ve hazırlık kampları pazarı Akdeniz bölgesinde ve yoğunlukla olmak üzere Antalya’da
bulunan ve son dönemlerde sayıları artan değişik
temalı otellerin yanı sıra yeni ve farklı pazarlar
niteliği taşıyan futbol ve golf turizmi alanlarında
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Dünyada futbol
kampları turizmine İspanya’nın öncülük ettiği bilinmektedir. Türkiye’de bu turizm türü 1995 yılında başlamasına karşın oldukça hızlı bir gelişme
göstermiştir. Örneğin, 1995 yılında kamp turizmine katılan takım sayısı yalnızca 70 civarında iken
bu rakam 2003 yılında 700‘e, günümüzde ise bin
500’e yükselmiştir. Böylece Türkiye, İspanya’dan
sonra futbol turizminde ikinci sıraya yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak
spor projemiz ile hem ülkemizin hem de bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için

yeterli şartları taşıdığımızı düşünüyoruz. Çünkü
bir futbol takımının kamp yapabilmesi için gerekli
tüm şartları gerek Burdur’un konumu ve gerekse
üniversitemizin akademik birim ve altyapısıyla
hazır hale getiriyoruz.”
“Üç önemli faktöre de sahibiz”
Bir futbol takımının kamp için üç önemli faktörü göz önünde bulundurduğunu belirten Prof.
Dr. Korkmaz, Burdur’un bu üç faktöre de sahip
olduğunu söyledi. Rektör Korkmaz, konuşmasında; “Bir futbol takımı, kamp için hangi faktörleri
göz önünde bulundurur? Kısaca özetlersek; Birinci faktör iklim ve konumdur. Bu bağlamda, sıcaklık, nem, yağış, rakım, rüzgar değişkenleri futbol
takımlarının kamp ve hazırlık çalışmaları için belirleyicidir. İkinci faktör spor tesisidir.
Bu faktör nizami futbol sahası, koşu parkuru,
çim kalitesi, antrenman araçları ve saha güvenliği
gibi unsurları içermektedir. Konaklama tesisi ve
olanaklar olarak belirlenen üçüncü faktör; otel,
yiyecek-içecek çeşitliliği ve kalitesi, kondisyon
merkezi, transfer (otel-saha arası) ve otel güvenliği değişkenlerini içermektedir. Özellikle konaklama tesislerinin futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışmaları için gerekli donanıma sahip olması
ve kaliteli hizmet sunması bu faktör grubu içinde
yer almaktadır. İşte biz Spor-Toto Başkanlığımızın
desteğiyle inşa ettiğimiz stadımız, sporcu kamp
eğitim merkezimiz ve bunları destekleyecek spor,
sağlık, turizm alanındaki akademik birimlerimizle
spor turizmine farklı bir anlayış ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, basın mensuplarıyla Yerleşke turunda yapımı son
aşamaya gelen ‘Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Projesi’ kapsamında 10 bin kişilik stadyum ve otel inşaatları gezildi.

R

ektör Korkmaz, “göreve geldiğimizde iki
slogan üzerinde durduk. ‘Kendini yöneten
üniversite ve kentine yönelen üniversite’
olarak seçim öncesinde vizyonumuz buydu ve bu
sloganlar üzerinden yolumuza devam ettik. Üniversitemiz 13 yaşında diyoruz ama içerik olarak belli
alanlarda olgunluğa gelmiş bir üniversite” dedi.
‘Alternatif Spor ve Sporcu Kompleksi’nde
aynı anda birçok takımı ağırlayabilir’
Rektör Korkmaz spor yatırımları hakkında
şu kapsamlı değerlendirmelerde bulundu: “Burdur’da 1200 – 1300 metrelik bir rakım var. Yaz
dönemlerinde takımların kampı için çok uygun.
Biz de bunun üzerinden Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulumuz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Spor Bilimleri Fakültemizin 3’ünün
değişik uygulama alanlarının bir arada olabileceği
bir proje geliştirdik. Benim seçim kitapçığımın
içerisinde de bunun izdüşümü var. Bizler de bunun projesini hazırladık ve burada sporcu performans ve analiz merkezini kuruyoruz. Buraya bir
takım ya da sporcu geldiğinde bunun önce bütün
analizlerini yapıp, teknik açılımlarını yapıp onlara bir rapor vereceğiz ve bu raporla burada kamp
yapacaklar. Bizim alt yapımız hem yaz hem de
belli branşlarda kış kamplarına da uygun. 10 bin
kişilik stadyumun içine bir Spor Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesinin iki programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun iki programı da
yerleşiyor.

Sağlık Bilimleri Fakültemizin Beslenme
ve Diyetetik Bölümü bir takım geldiğinde onun
performansını şekillendirecek ona bir beslenme
programı hazırlayacak. Bu beslenme programına uygun günlük yemekler servis edilecek. Bu
yemekleri de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulumuz bünyesindeki Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulumuzdaki Aşçılık
Programı öğrenci ve akademisyenleri hazırlayacak. Onların da uygulama alanı bu. Yani bir takım
geldiğinde aynı anda Fizyoterapi Bölümünden
Beslenme Diyetetik Bölümüne, Gastronomiden
Aşçılık Bölümüne kadar çalışacak birçok bölüm
ve programın içinde olduğu bir sistem. Öğrencilerimizin hepsi tam zamanlı 365 gün esasına dayalı
uygulamalı eğitime geçecekler. Benim öğrencim
daha 2 ya da 3. sınıfta iken sektörde göreceği her
şeyi onlarca kez burada görmüş olacak. Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında en kompleks
uygulama mutfağı bizde. Kitap-Kahve Kafeteryası dediğimiz yerde aynı anda 60 öğrenci mutfakta
ders yapabiliyor ve bu tesis gerekli her türlü alt
yapıya sahip. Aşçılık programımız da geldikleri
gün aynı şekilde mutfağa giriyorlar.
Bugün 4 ya da 5 branşta, 5 yaşından başlamak üzere tam yıl boyunca devam edecek spor
okulları kuracağız. Bu kuracağımız spor okulu
ile de Burdurlu çocuklarımızı 5 yaşından itibaren
alıp, MAKÜ Spor’a ve mümkünse spor fakültesi-

ne kadar entegre bir sistemle bu sistemin içerisine
almayı düşünüyoruz. Yakın bir gelecekte ikinci
veya üçüncü ligde Burdur’un takımı bu sistemin
içerisinden çıkar. Bu sistem ağır transfer maliyetleri de gerektirmiyor.
Bütün bunlar için de bir konaklama merkezi olması gerekiyordu. Bu anlamda 120 yataklı
yüksek standartlara sahip konaklama merkezimiz
var. Eğitim salonlarımız var. Bin kişinin aynı anda
kongre yapabileceği salonlarımız var. Bu konaklama merkezi Burdur’un yeri. Üniversite şehri ile
gelişecek şehri ile dönüşecek.”

